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Ebook hình thành được, là nhờ vào công lao, công trình sưu
tầm Đạo-sự văn-thư của chư Tín-Đồ Đạo-Hữu trung kiên, không
quản ngại gian lao khó nhọc, hằng để tâm gìn giữ, bảo tồn, bảo thủ
Luật-Pháp Chơn-Truyền của Đạo, và nhờ vào những tài liệu đã được
phổ biến trên nhiều Websites của Đạo Cao-Đài khác nhau. Vì vậy, sự
đóng góp tài liệu của quý chư Đạo-Hữu Đạo-Tâm sẽ là những viên
gạch giúp xậy dựng tòa nhà Đạo-Sự Văn Thư này ngày một khang
trang phong phú thêm hơn. Mọi văn bản tài liệu, hay góp ý, đề nghị
bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi điện thư vào
địa chỉ: tamnguyen351@live.com
Thành thật tri ơn Chư Đạo-Hữu, Đạo-Tâm, Ban Phụ
Trách Phổ Biến Kinh Sách Websites Đạo Cao-Đài đã bỏ nhiều
tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in
ấn hay phổ biến trên Websites ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo được phổ
truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại
và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.
California, 22/06/2015
Nhóm Sưu Tầm & Kết Tập
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CÁC SỐ & TỪ VIẾT TẮT
Trong Mục Lục các số và từ viết tắt bao gồm: 6 số
màu đỏ ở phần đầu mỗi tựa đề của văn bản biểu thị cho
năm, tháng và ngày văn bản được chánh thức ban hành, thí
dụ: 520220: văn bản chánh thức ban hành ngày 20 tháng
02 năm 1952. Các từ viết tắt ở phần kế tiếp được liệt kê
như dưới đây:
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TL

Thánh Lịnh

TH

Thánh Huấn

TG

Thánh Giáo từ Đàn-Cơ do Đấng
Thiêng-Liêng chỉ dạy.

HL

Huấn Lệnh

CTĐ

Cửu Trùng Đài

HTĐ

Hiệp Thiên Đài

HPĐ

Hộ Pháp Đường

TNC

Tòa Nội Chánh

CPS

Chánh Phối Sư

HP

Hộ-Pháp

TT

Thông Tri
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Lời Ngỏ

Q

uyển “Đạo Sự Văn Thư” là tập tài liệu tổng
hợp các văn kiện của Đạo Cao-Đài bao
gồm: Thánh-Giáo, Thánh-Lịnh, Thánh-Huấn, ThôngTri, Huấn-Từ… mà chúng tôi đã sưu tầm được trong
ý hướng: bảo tồn, gìn giữ, cùng lưu trử, nhiều như
có thể được, những văn thư đã được ban hành trong
Đạo Cao-Đài vào những thập niên: [1926–1975] cùng
thể hiện cụ thể phần nào tâm nguyện: “…hiệp đồng
chư Môn-đệ gìn luật-lệ CAO-ĐÀI…”.
Đây là một công trình to lớn, đòi hỏi nhiều công
sức và thời gian trong việc sưu tầm và kết tập, mà khả
năng bản thân của chúng tôi thì hữu hạn, nên chúng
tôi thành khẩn, cầu mong quí chư Chức-Sắc, ChứcViệc, Đạo-Hữu, và Đạo-Tâm cùng tham gia cộng tác
chung với chúng tôi, hoặc có được tài liệu mà vui lòng
chia xẻ, xin gởi đến chúng tôi để bổ túc vào quyển
tài liệu này ngày thêm được phong phú, trọn vẹn. Do
số lượng to lớn và tính chất đa dạng của nguồn văn
thư đã được ban hành, bộ sưu tập này, theo thời gian,
cũng sẽ không ngừng gia tăng, và như vậy, cũng sẽ
được phân chia ra nhiều tập để tiện việc kết tập và phổ
biến. Đây là kết quả tổng hợp do công trình sưu tầm
của chư Đạo-Hữu hằng để tâm gìn giữ, bảo thủ luật
pháp chơn truyền của Đạo.
Chúng tôi mạo muội trình bày (layout) lại các
Văn Thư trên khổ giấy: 215.9mm x 279.4mm (Letter size
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8.5" x 11.0"), là khổ giấy phổ thông hiện nay, và sấp xếp
theo thứ tự thời gian được ban hành, nhằm giúp dễ
dàng, tiện lợi trong việc tra cứu, hay in ra giấy, khi cần.
Nhân đây, chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng
biết ơn sâu xa đến: Ban Quản Trị các Websites, cùng
các Đạo-Hữu thành viên của nhiều tổ chức, hội đoàn,
cơ quan của Đạo, đã dày công sưu tầm, kết tập, lưu trử
cùng cho phổ biến các bản văn kiện của Đạo Cao-Đài
giúp gìn giữ, bảo tồn những tài liệu quý giá mà chư
Tiền-bối Đại-Đạo đã dày công xây dựng tạo thành.
Sau cùng, vì nhận thấy số văn kiện sưu tầm được
hãy còn ít ỏi, khả năng trình bày ebook vẫn còn hạn chế,
chúng tôi rất mong sự hợp tác và góp ý của chư Đạo
Hữu trong việc bổ sung các thiếu sót, chữa sai những
sai lầm về nội dung, có thể có, hoặc giúp cải tiến hình
thức trình bày ngõ hầu tập Đạo Sự Văn Thư này ngày
càng được đầy đủ về nội dung, và thêm phần hoàn hảo
về hình thức trình bày. Xin vui lòng gởi tài liệu, hay
ý kiến xây dựng vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com.
Xin chân thành cảm tạ!
Trân trọng,
California, 22/06/2015
Nhóm Sưu Tầm & Kết Tập
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THÁNH HUẤN 21

của

NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ

520220-TH21-CTĐ-CPS: Tư gia Đạo-Hữu phải có Thiên Bàn và Kinh Sách
Đạo

9

Văn-phòng
NGỌC CHÁNH-PHỐI-SƯ

–:+:–

ĐẠI - ĐẠO TAM - K Ỳ PH Ổ - ĐỘ
(Nhị thập thất niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

SỒ: 21/CTĐ.

THÁNH- HUẤN
Q. Thái, Thượng, Ngọc, Chánh-Phối-Sư
Gởi cho Chũ-Trưỡng Hội-Thánh Ngoại-Giáo
Khâm-Trấn, Khâm-Châu, Đầu-Tộc Chức Việc
và đạo-hữu Nam nữ.
NAM, TRUNG, BẮC, KIÊM-BIÊN TÔNG-ĐẠO,
Kính chư hiền-huynh, hiển-tỹ và hiền-muội,

Nền Đạo trãi qua đã 27 năm còn đứng vững trên
vùng đất Việt, mặc dầu trãi bao trào lưu biến cố vừa qua,
nhưng sự phỗ-thông càng thêm nhanh chóng sức phàm
không phương tưỡng tượng được, đó cũng do sự huyềnlinh nhiệm mầu cũa Đấng Chí-Tôn ban bố hồng ân cho
con nhà Đại-Việt vậy.
Thiết tưởng không chi quí báo cho bằng nền chơn
giáo để đem nhơn loại đến nơi cọng-yêu hòa-ái, vì sách
có câu: “Triêu văn đạo, tịch tữ khã hĩ”.
Còn đối về nền Tôn-giáo cũa Đức Chí-Tôn sáng
lập, cốt yếu đem cho chúng ta một đại-nghiệp gia-đình
thương-yêu sùng niệm. Lại nữa hễ người vào Đạo phãi am
hiễu mục-đích cũa nền Đạo như là kinh sách:
1.– Pháp-Chánh-Truyền; 2.– Thánh-Ngôn hiệp-tuyển
3.– Tân-luật
4.– Đạo-luật
5.– Đạo-Mạch tri-nguyên 6.– Mạch-Đạo và
10

7.– Tân-kinh
Đối với các thứ kinh điễn này hiện giờ Tòa-Thánh
đã có ban hành rất nhiều, hơn nữa sự thờ-phượng cúngkiến Đức Chí-Tôn mỗi tư gia mặc dầu gặp giữa thời kỳ
bất định phãi chịu nạn tãn-cư ra các căn-cứ song do lòng
tín-ngưỡng cũa chúng ta dầu nhà nhỏ hẹp đi nữa cũng
phãi thờ phượng đễ có thì giờ sùng bái Chí-Tôn cầu cơ
siêu-thoát chẵng khác nào trồng cây mong đến ngày ăn
quã, còn sự tu hành cần nhứt về sự cúng kiến tõ vẽ sùngniệm hầu được sự gội nhuần cũa Đức Cha đã ban bố
hồng-ân cho nhơn loại thoát cơn khỗ não về nạn chiến
tranh tương-tàn tương sát.
Vậy Hội-Thánh cho toàn Đạo rõ, kể từ ngày ban
hành thánh-huấn nầy, mỗi tư gia đạo-hữu phãi có bàn
thờ Đức Chí-Tôn và các thứ kinh sách nói trên. Hạng
định trong 10 ngày sẽ có kiểm-soát đi xét nếu nhà nào vi
lịnh sẽ bị Hội-Thánh khép vào tội bất-tuân và xem như là
xu-hướng theo Đạo giữa thời-kỳ hỗn-loạn để ẫn bóng, chớ
không có tánh cách tôn-sùng Chánh-giáo sẽ bị nghiêm
trừng theo luật-đạo.
Khâm-Trấn, Khâm-Châu và Đầu-Tộc Bàn-Trị-Sự
hãy tuân lịnh thi hành Thánh-huấn nầy, rồi phúc-sự cho
Bỗn-chức do sự kết quã ra sao.
TÒA-THÁNH, ngày 25 tháng giêng Nhâm-Thìn
(Le 20 Février 1952)
Đồng ý kiến:
Q. Thái Chánh-Phối-Sư
THÁI KHÍ-THANH

Q. Thượng Chánh-Phối-Sư
THƯỢNG-SÁNG-THANH

Q. Ngọc Chánh-Phối-Sư
NGỌC-NON-THANH
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Phê-Chuẫn
HỘ-PHÁP

Chưỡng-Quãn Nhị Hữu-Hình-Đài
HIỆP-THIÊN và CỮU-TRÙNG

Nữ Chánh Phối-Sư
HƯƠNG-HIẾU

Ký tên: PHẠM-CÔNG-TẮC
Sao y bản chính
***CHÚ Ý: Bản Thánh-Huấn trên có lẽ được tạo bởi bàn
đánh máy không có dấu hỏi ( ) nên tất cả các từ đáng lẽ
phải bỏ dấu hỏi đều phải bỏ dấu ngã (~) để thay thế, xin
xem nguyên bản photocopy ở trang trước.

�
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THÁNH LỊNH 89

của

ĐỨC HỘ-PHÁP

520617-TL89-HPĐ-HP: Buộc Chức Việc và Đạo-Hữu phải có sách Kinh
Lễ và Luật-Pháp
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-phòng

–:+:–

SỒ: 89

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Nhị-Thập Thất Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

THÁNH-LỊNH
HỘ–PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG

Chiếu y TÂN-LUẬT và PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN.
Chiếu y ĐẠO-LUẬT, ngày 16 tháng Giêng năm MậuDần (15–2–38) giao quyền thống nhứt chánh-trị-Đạo cho
HỘ-PHÁP nắm giử cho tới ngày có ĐẦU-SƯ chánh vị.
Nghĩ vì Đại-Đạo Cao-Đài đã khai mở từ lâu đặng độ
dẫn chúng sanh tránh đường tội lổi, gầy thương yêu, giử
công-bình mà phần đông người đồng Đạo không thuộc
kinh, không thông luật, thì sự nhập môn cầu Đạo chẳng
ích gì lại còn gây loạn chánh-pháp chơn-truyền là khác.

THÁNH- LỊNH
?? ĐIỀU THỨ NHỨT:– Buộc cả thảy Chức Việc và Đạo-Hữu
Nam Nử phải có nơi mình một bộ Kinh Lể và LuậtPháp đặng sưu tầm chơn-lý và trao dồi đức tánh chỉnh
sửa hành vi theo tôn chỉ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
?? ĐIỀU THỨ NHÌ:– Qu. Thượng Chánh-Phối-Sư và ĐạoNhơn Chưởng-Quản Phước-Thiện có phận sự giáo hóa
chúng sanh phải thông truyền lịnh nầy cho toàn Đạo hiểu:
trong cửa Đạo không dung chứa những người lợi dụng
14

thời cơ, xuất nhập vô chừng, đức tin vô định.
?? ĐIỀU THỨ BA:– Kỳ hạn 3 tháng kể từ ngày ký tên THÁNHLỊNH nầy những vị nào không có Kinh Luật để học Đạo
không được phép chầu lể CHÍ-TÔN và PHẬT-MẪU.
?? ĐIỀU THỨ TƯ:– Các Cơ-Quan Chánh-Trị-Đạo thi hành
THÁNH-LỊNH nầy liền./.
Lập tại TÒA-THÁNH, ngày 25 tháng 5 năm N. Thìn
Tốt hơn là làm huấn lịnh
(Hộ-Pháp ký tên)

( 17 – 6 – 1952 )
HỘ–PHÁP
.
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HUẤN LỊNH 32 của NGỌC-CHÁNH-PHỐI-SƯ
561222-HL32-CTĐ-CPS: Bổ khuyết về việc dâng “Tam Bửu” tại Tòa-Thánh
và Thánh-Thất
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HUẤN LỆNH 32–Bổ khuyết về việc dâng Tam-Bửu
CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Văn-Phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 32/HL.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( Tứ Thập Ngũ Niên )

TÒA-THÁNH

TÂY-NINH

HUẤN - LỊN H
HỘI-THÁNH CỬU-TRÙNG-ĐÀI

Kính gởi: Chư vị Quyền Thượng-Thống Lễ-Viện Hành-Chánh,
Chức-Sắc, Chức Việc và Đạo-Hữu lưỡng phái.

Kính chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội,
Tuân khẩu lịnh thượng quyền để bổ-khuyết về việc
dâng "Tam-Bửu" tại Tòa-Thánh cũng như các Thánh-Thất.
Khi hành Đại-Lễ hoặc Tiểu-Lễ mới có dâng "Tam-Bửu",
Đồng-nhi thài bài kinh cúng Bông, Rượu, Trà mỗi bài lạy
một lạy bốn gặt; mỗi gặt niệm danh ĐỨC CHÍ-TÔN
"Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"
như thường lệ không thay đổi. Ngoài hai lễ ấy cứ tùy theo
Tứ-thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mà dâng một tuần rượu hay
trà, sau bài kinh cúng lạy ba lạy và 12 gặt cũng như lúc
dâng đủ "Tam-Bửu" vậy. (Thành kỉnh ĐỨC CHÍ-TÔN
phải đủ 12 gặt thế cho 12 lạy).
Quí vị có trách-nhậm hành quyền các cơ-quan, chư
vị Khâm-Châu, Đầu-Tộc và Ban-Trị-Sự cần thông truyền
mỗi tư-gia Đạo-Hữu thật hành cho đúng theo sự chỉ-giáo
trên đây. Như đến ngày Vía Lớn cùng Sóc Vọng, nhà nào
sấm đủ phẩm vật mới được dâng "Tam-Bửu". Nhưng phải
nhớ rằng ở tư-gia chỉ cúng Tứ-thời mà thôi.
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Hội-Thánh ước mong Huấn-Lịnh nầy được phổ-biến
khắp cả toàn Đạo.
Lập tại Tòa-Thánh, ngày 21 tháng 11 Bính-Thân
(dl. 22 tháng 12 năm 1956)
Nữ CHÁNH PHỐI-SƯ, THÁI CHÁNH-PHỐI-SƯ,

THƯỢNG CH-PHỐI-SƯ,

NGỌC CH-PH.SƯ

(Ký tên đóng dấu)

(Ký tên đóng dấu)

(Ký tên đóng dấu)

(Ký tên đóng dấu)

HƯƠNG-HIẾU

THÁI-BỘ-THANH

THƯỢNG-SÁNG-THANH

NGỌC-NON-THANH

PHÊ-CHUẨN
Hiến-Pháp TM. Đức Hộ-Pháp.
(Ký tên đóng dấu)
TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC

Vâng lịnh ban hành
Q. THƯỢNG-THỐNG LẠI-VIỆN
Giáo-Sư
(Ký tên và đóng dấu)
NGỌC-NGỌ-THANH

SAO Y HUẤN-LỊNH
Tòa-Thánh, ngày 27.10.Đinh-Mùi (28.11.67)
(Ấn ký)
Truyền-Trạng LÊ MINH KHUYÊN
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THÁNH LỊNH 257

của

ĐỨC HỘ-PHÁP

570310-TL257-HPĐ-HP: Đức Hộ-Pháp chỉ dạy Hội-Thánh Em phải tiếp
tục cầm quyền của Đạo khi Hội-Thánh Anh bị quỉ quyền truất phế
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-phòng

–:+:–

ĐẠI - ĐẠO TAM - K Ỳ PH Ổ - ĐỘ
(Tam-thập nhị niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

SỒ: 257/HP–HN

HỘ PHÁP,

CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG

THÁ NH- LỊNH
Gởi cho HIẾN-PHÁP H.T.Đ. thay mặt HỘ-PHÁP
và ba vị CHÁNH-PHỐI-SƯ Cửu-Trùng-Đài.
Chư Hiền-Huynh và Hiền-Hữu,
Theo Chơn-Truyền luật-pháp của Đạo thì Thánh-thể
Đức CHÍ-TÔN từ tín-đồ dĩ chí Giáo-Tông và Hộ-Pháp
thì nó chỉ làm một với nhau. Các bạn đã ngó thấy, trên thì
có Giáo-Tông, Hộ-Pháp và Đầu-Sư, còn dưới thì Chánhtrị-sự. Phó-trị sự và Thông-sự là Giáo-Tông, Hộ-Pháp và
Đầu-Sư em, thì dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa,
thì nó vẫn nhảy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đã
chỉ rõ rằng Hội-Thánh của Cao-Đài chẳng hề dứt tuyệt.
Ấy vậy, chiếu theo khuôn luật trên, hễ quyền trên ai
đã bị quỉ quyền truất phế, thì dưới phải tiếp-tục cầm
quyền Thiêng-liêng của Đạo.
Có lẽ chánh-quyền Ngô-Đình-Diệm sẽ bắt những
Chức-sắc yếu-trọng của Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và
Phước-Thiện, thì tức-cấp giờ nầy phải công-cử người
thay thế để sẵn đặng đương đầu cùng thời-cuộc. Nói cho
cùng nước, Chức-sắc Thiên-phong mà bị bắt hết đi nữa
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thì dưới nầy các Bàn-tri-sự và Tín-đồ cùng công cử người
thay thế cho họ.
Chức-Sắc Thiên-phong đang cầm quyền của hai
Hội-Thánh phải dự-định sẵn người thay thế cho mình
trước khi bị bắt.
Phải triệt-để tuân y và thi-hành THÁNH- LỊNH nầy.
Kim-Biên, ngày mùng 9 tháng 2 Đ. Dậu.
(1 0 – 3 – 19 5 7)
HỘ–PH Á P
(ký tên đóng ấn)
Sao y bản chính
TÒA-THÁNH, ngày 18 tháng 3 Giáp-Thìn
( 29 – 4 – 1964)
Chưởng-Quản BỘ-PHÁP-CHÁNH
HIẾN-PHÁP
(Ấn ký)
TRƯƠNG HỮU-ĐỨC
***CHÚ Ý:

Chúng ta thấy từ khi ra Thánh Lịnh số 54[1] ngày
14–4–Bính Thân (20–5–1956) nội dung: “Không còn quyền
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nữa,
chỉ còn Chức Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị quyền hành mình
hành đạo mà thôi”, thì các văn bản sau đó Đức Ngài viết
hai Hội Thánh: Cửu Trùng Đài và Phước Thiện (không
viết Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa).
[1]

Xem THÁNH-LỊNH 54 ở Trang 77.
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THÁNH HUẤN 1/TH

của

TÒA NỘI CHÁNH

640421-TH1-TNC-CPS: Tổ chức Lễ Kỷ Niệm ĐỨC HỘ-PHÁP Qui Thiên
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THÁNH HUẤN 1–LỄ KỶ-NIỆM ĐỨC HỘ-PHÁP QUI THIÊN
TÒA-NỘI-CHÁNH
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( Tam Thập Cửu Niên )
Văn-Phòng
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
THÁNH- HUẤN
Số: 1/T.H.
THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐIChánh-ý:
SƯ

Hành lễ kỷ-niệm Đức
HỘ-PHÁP Qui Thiên

Kính gởi:
Thượng-Thống Cửu-Viện, Khâm-Thành,
Khâm-Châu, Đầu-Phận, Đầu-Tộc,
Bàn-Trị-Sự, Đạo-Hữu nam nữ.
NAM và TRUNG-TÔNG-ĐẠO

Kính chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội,
Đức HỘ-PHÁP qui Thiên ngày 10 tháng 4 năm
Kỷ-Hợi (dương-lịch ngày 17 tháng 5 năm 1959) tại NamVang (PHOM-PENH).
Hiện nay Linh-Đài của Đức Ngài còn quàng tại
Báo-Ân-Đường KIÊM-BIÊN TÔNG-ĐẠO.
Theo lời lời di-chúc của Đức Ngài dạy:
“Ngày nào Hồng-Lạc sum vầy, Bắc Nam thống-nhứt,
cả Quốc-Dân VIỆT-NAM từ mủi Cà-Mau chí đến cửa ải
Nam-Quan đều biết thương-yêu nhau là một giống-nòi,
sẻ rước Liên-Đài Bần Đạo về TÒA-THÁNH”.
Do thời buổi nền Đạo lâm nạn “KỲ-THỊ TÔNGIÁO” nên đã 6 năm qua (Kỷ-Hợi đến Giáp-Thìn, 1959
đến 1964) toàn Đạo ôm sầu nuốt thảm cam chịu “TÂM26



TANG” những chuổi ngày vô định.
Mỗi người Đạo đều trông chờ, và chờ mãi, hy-vọng
một ngày hành lễ kỷ-niệm Đức Ngài để tỏ lòng tưởngniệm công ơn vĩ-đại của Ngài.
Rất may thay, Thiên tùng nhơn nguyện, Đời được thở
luồn thanh khí nhẹ-nhàng, Đạo được tự-do tín-ngưởng.
Hội-Thánh HIỆP-THIÊN, CỬU-TRÙNG,
PHƯỚC-THIỆN đồng quyết định thiết lễ:
“LỄ KỶ-NIỆM ĐỨC HỘ-PHÁP QUI THIÊN”
vào ngày 10 tháng 4 năm Giáp-Thìn (dl. 21–5–1964) tức là
ngày Đức Ngài đăng Tiên để niệm ơn đức của Đức Ngài
đã dày công xây đắp mối Đạo nhà. Kể từ đây về sau, đến
ngày mồng 10 tháng 4 âm-lịch là ngày lễ kỷ-niệm.
Khuyên toàn Đạo nên thiết lễ kỷ-niệm qui Thiên của
Đức HỘ-PHÁP, kể là Vía trong niên lịch Đạo.
TẠI TÒA-THÁNH. – Ban Tổ-Chức cuộc lễ vâng
lịnh Hội-Thánh mời Chức-Sắc Cửu-Viện, Hành Chánh,
Phước-Thiện, ĐườngNhơn, Tần-Nhơn, Tà-Mun, Các
Ban, các Sở công-quả hiệp với Khâm-Thành, Đầu-Phận,
Bàn-Trị-Sự cùng toàn Đạo nam nữ trong 18 Phận-Đạo
tại Châu-Thành Thánh-Địa để góp công chung lo sắp đặt
cuộc lễ tại TÒA-THÁNH thật long-trọng như dưới đây:
Trước CỬU-TRÙNG-THIÊN có một bàn vọng,
trên bàn dựng một Bửu-Ảnh Đức HỘ-PHÁP thật lớn,
2 tàng, 2 lọng, giàn hầu lổ-bộ, nghi-tiết dâng lễ Hương,
Đăng, Trà, Quả, chư vị Lễ-Sanh mặc Thiên-Phục đứng
hầu. Từ CỬU-TRÙNG-THIÊN đến cây Bồ-Đề đặt 3
nghi lễ của Thái, Thượng, Ngọc quì dâng lễ. Nội-Nghi
đặt tại CỬU-TRÙNG-THIÊN, Chánh-tế CHỨC-SẮC
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HIỆP-THIÊN-ĐÀI quì dâng lễ.
Ngoại-Nghi thứ 3. – Ngọc Chánh Phối-Sư và Nữ
Chánh Phối-Sư quì dâng lễ phụ tế, ban Lễ-Sí Phái Ngọc
dâng lễ đến Ngoại-Nghi số 2.
Ngoại-Nghi số 2. – Thượng Chánh Phối-Sư và một
Chức-Sắc Phước-Thiện quì dâng lễ phụ-tế, ban Lễ-Sĩ Phái
Thượng dâng lễ đến Ngoại-Nghi số 1.
Ngoại-Nghi số 1. – Thái Chánh Phối-Sư và một
Chức-Sắc Phước-Thiện quì dâng lễ phụ-tế, ban Lễ-Sĩ Phái
Thái dâng lễ đến Nội-Nghi CỬU-TRÙNG-THIÊN.
Nơi cây Bồ-Đề dựng một đài cao tượng-trưng hình
cửa Tam-Quan trên đài phía hữu có 12 Đồng-Nhi nữ. Phía
tả có Lế-Sĩ và Ban Nhạc đọc kinh với xướng lễ trong máy
phát-thanh.
Hai bên sân Đại-Đồng-Xã, Chức-Sắc, Chức Việc,
Đạo-Hữu phân ban nam tả nữ hữu đứng tề-chỉnh. ĐạiDiện bốn cơ-quan HIỆP-THIÊN, CỬU-TRÙNG,
PHƯỚC-THIỆN, NỮ-PHÁI đọc bài ca-tụng côngnghiệp của Đức Ngài trong máy phát-thanh.
Ngày mồng 9 tháng 4: 5 giờ chiều.– Ban Tổ-chức
mời Hội-Thánh hiệp với Lễ-Viện Hành Chánh, PhướcThiện đem nghi lễ, 2 tàng, 2 lọng, giàn hầu lổ-bộ, ban
Long-Mã và ban Lân, với Chức Việc, Đạo-Hữu đến HỘPHÁP-ĐƯỜNG nghinh tiếp Thánh-ảnh Đức HỘ-PHÁP
rước đến Cửu-Trùng-Thiên. Lễ-Viện hầu hương đăng và
tụng Di-Lạc, mỗi người tự-do đến lạy.
Đêm mồng 9 – 12 giờ khuya.– Đại-Đàn dâng sớ
cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN tại Đền-Thánh.
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Ngày mồng 10 – 8 giờ ban mai.– Chức-Sắc, Chức
Việc, Đạo-Hữu tề-tựu tại Đại-Đồng-Xã. Sau lễ niệm-hương
cầu-nguyện, Đồng-Nhi đọc một bài Kinh “TRÒ TẾ
THẦY” kế Đại-Diện 4 cơ-quan Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng,
Phước-Thiện, Nữ-Phái đọc 4 bài Diển-Văn nhắc-nhở và
ca-tụng công-nghiệp của Đức Ngài trong máy phát-thanh.
Ngày mồng 10 – 12 giờ trưa.– Lễ dâng sớ cầunguyện tại Báo-Ân-Từ.
Đêm mồng 10 – 8 giờ tối.– Lễ dâng Tam-Bửu
chánh-tế Đức HỘ-PHÁP, tại Đại-Đồng-Xã, có 3 ban
Lễ-Sĩ dâng lễ, Đồng-Nhi đọc một bài Kinh “TRÒ TẾ
THẦY” và tụng 3 thời Di-Lạc.
Ngày 11 đúng 12 giờ trưa.– Lễ tế tại Báo-Ân-Từ,
tụng 3 biến Kinh Lễ Đại-Tường.
5 giờ chiều.– Lễ đưa Thánh-Ảnh trở về HỘPHÁP-ĐƯỜNG.
TẠI CHÂU, TỘC-ĐẠO.– Khâm-Thành, KhâmChâu, Đầu-Tộc, Bàn-Trị-Sự toàn Đạo nam nữ hành lễ nơi
mỗi Thánh-Thất sở tại địa-phương, trong hàng rào trước
Thánh-Thất căn một tấm biểu-ngữ vải hoặc trần buồm
viết một hàng chữ Việt-ngữ nét đỏ:
“LỄ KỶ-NIỆM ĐỨC HỘ-PHÁP QUI THIÊN”
Ngày 10 tháng 4 năm Kỷ-Hợi (17–5–1959)
“Cấm nhặt: Không được treo thêm tấm biểu-ngữ
thứ hai nào khác nữa”.
Bên trong Thánh-Thất hiến lễ Đại-Đàn, lễ, nhạc dâng
Tam-Bửu thượng sớ cúng Đức CHÍ-TÔN như thường,
chỉ trong lòng sớ viết một câu: Kim vì Lễ Kỷ-niệm Đức
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HỘ-PHÁP qui Thiên ngày 10 tháng 4 Kỷ-Hợi tại KiêmBiên Tông-Đạo vân vân……
Thánh-ảnh Đức Ngài chưng trên bàn vọng, thấp hơn
bàn thờ Tam-Trấn một cấp, Lế-Sĩ điện dâng Hoa, Tửu,
Trà, Đồng-Nhi thài bài Kinh sau đây:
Bài dâng Hoa, Tửu, Trà.
Trót đã bao năm ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phúc vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chóng chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luốn chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn-Pháp,
Tô-điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Khâm-Châu, Đầu-Tộc thuyết Đạo nhắc Tiểu-sử
giáo-Đạo của Đức Ngài từ trước để ca-tụng công-nghiệp
giáo-hóa nhơn-sanh.
Vì thời cuộc nên các Thánh-Thất địa-phương chỉ
dâng lễ đúng giờ Ngọ ngày 10 tháng 4 Giáp-Thìn, hành lễ
một Nội-Nghi, một Ngoại-Nghi, và Đồng-Nhi tụng bài
Kinh “TRÒ TẾ THẦY”, tụng 3 thời Di-Lạc Chơn-Kinh.
LƯU-Ý,– Khuyên toàn Đạo từ Châu-Thành ThánhĐịa đến các Châu-Đạo địa-phương nam nữ nên giữ luôn
trai-giới 3 ngày (mồng 8, mồng 9 và mồng 10 tháng 4
Giáp-Thìn) để thành-tâm cầu-nguyện lễ tạ ơn nầy, hầu
dưng tấm lòng thành kỉnh lên cầu mong Đức Ngài thừa
lịnh Đức CHÍ-TÔN ban phước lành cho dân-tộc ViệtNam mau thiệt hiện theo lời di-chúc, với ước-nguyện của
30



nhơn-sanh mong mỏi hòa-bình, được sớm vản hồi an-ninh,
rước lấy cảnh thanh-bình, đem lại âu-ca lạc-nghiệp cho
cả giống-nòi chung hưởng.
VỀ SỤ CHẦU LỄ.– Các Châu, Tộc, Bàn-Trị-Sự và
Đạo-Hữu nam nữ ở gần Tòa-Thánh muốn về Tòa-Thánh
dự lễ càng tốt. Còn những vị khác hành lễ tại Thánh-Thất
Tộc-Đạo mình.
Thượng-Thống Lại-Viện ban hành Thánh-Huấn nầy
để toàn Đạo thông-hiểu được thi hành.
Nay kính
Tòa-Thánh, ngày 10 tháng 3 năm Giáp-Thìn
( dl 21 – 4 – 1964 )
THÁI CHÁNH PHỐI-SƯ THƯỢNG CHÁNH PHỐI-SƯ NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
(ấn ký)
(ấn ký)
(ấn ký)
THÁI-BỘ-THANH THƯỢNG-TƯỚC-THANH NGỌC-NON-THANH
Vâng lịnh ban hành.
Nội-Chánh, ngày 11 tháng 3 Giáp-Thìn
( dl 22 – 4 – 1964 )
GIÁO-SƯ
(ấn ký)
NGỌC-MỶ-THANH
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HUẤN LỊNH 32 của CỬU-TRÙNG-ĐÀI

700622-TH1-CTĐ-CPS: Hội-Thánh giải thích về ý nghĩa và nghi thức hiến
dâng Tam Bửu
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THÁNH HUẤN 1–GIẢI THÍCH VỀ TAM-BỬU
CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Văn-Phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 1–NCPS/TH

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( Tứ Thập Ngũ Niên )

TÒA-THÁNH

TÂY-NINH

THÁNH- HUẤN
HỘI-THÁNH CỬU-TRÙNG-ĐÀI

Kính gởi: Chư Chức-Sắc, Chức Việc và toàn Đạo Nam, Nữ
NAM và TRUNG-TÔNG-ĐẠO

Kính chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội,
Buổi Hạ-Ngươn mạt-pháp, ĐỨC CHÍ-TÔN vì
thương-yêu mới dùng Huyền-diệu Tiên-gia Giáng-Cơ lập
Đạo, mục đích là tận độ chúng-sinh qui-hồi nguyên bổn.
Nên chúng-sinh lập Thiên-bàn Thờ-phượng Đức NGÀI
như: Tam-bửu đều hàm-xúc đầy ý nghĩa cao-thượng để
tượng-trưng cho TINH, KHÍ, THẦN.
 THIÊN hữu Tam-Bửu: NHỰT, NGUYỆT, TINH.
 ĐỊA hữu Tam-Bửu: THỦY, HỎA, PHONG.
 NHƠN hữu Tam-Bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
Bởi thế cho nên mỗi khi chúng ta hiến lễ-phẩm
lên ĐỨC CHÍ-TÔN và các Đăng Thiêng-Liêng thì nên
Nguyện: “Con xin dâng cả xác-thể, Chơn-thần và Linhhồn lên ĐỨC CHÍ-TÔN dùng làm con Tế-vật hy-sinh để
cứu-khổ nhơn-loại”.
Vì:
 BÔNG thuộc TINH thay cho Xác-thể.
 RƯỢU thuộc KHÍ thay cho CHƠN-THẦN.
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 TRÀ thuộc THẦN thay cho CHƠN-LINH.
Nếu ngày nào con cái ĐỨC CHÍ-TÔN được diễmphúc thống hợp cả ba báu-vật làm một ấy là ngày đoạt
Đạo vậy.
Nên Hội-Thánh giải-thích cho chư Thiện-tín được
hiểu rõ về Nghi-thức hiến dâng Tam-Bửu vừa kể trên để
thực-hành rất hữu ích cho chúng ta vậy.
Nước Cúng trong 2 THỜI MẸO, DẬU:
Nước TRÀ: để bên hữu ấy là ÂM. Nước sôi đã nấu
chín và có chất Trà.
Nước TRẮNG: để bên Tả ấy là DƯƠNG; Nước
DƯƠNG là nước mát của Trời mưa (Dùng vải trắng mới
căng trên miệng lu hứng nước lúc Trời mưa để lọc cho
sạch) hoặc nước giếng cũng được lọc tinh khiết; Nước ấy
không bị ảnh hưởng của sự nấu sôi, tức là nước-sống, nếu
nấu sôi thì chết DƯƠNG tuyệt-cơ Sanh-hóa.
Khi cúng xong, nếu chúng ta đặt trọn sự tín-ngưỡng
nơi quyền năng Thiêng-Liêng tuyệt-đối, thì thỉnh hai chén
nước ÂM-DƯƠNG hòa chung mà cầu-nguyện thì nước
ấy sẽ biến-thành Cam-lồ thủy cho người có bịnh uống sẽ
mạnh lành.
ĐỨC CHÍ-TÔN có dạy: Âm-Dương tương-hiệp mới
sanh-sanh hóa-hóa mà tạo thành Càn-Khôn thế-giới, ấy là
Đạo, cũng như hai chén nước Âm-Dương phối-hợp là để
trưng-bày Thể-Pháp. Mà chúng ta thành-tâm cầu-nguyện
thì được quyền năng Thiêng-Liêng ban cho ấy là Bí Pháp
(Thể-Pháp tạo-thành Bí Pháp là Cơ Đắc Đạo tại thế).
Vậy chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội lưu-tâm thật-hành,
hầu gội nhuần ân-huệ của ĐỨC CHÍ-TÔN và PHẬT35



MẪU chan-rưới.
Qu. Thượng-Thống Lại-Viện ban-hành THÁNHHUẤN nầy cho Chức-Sắc, Chức Việc và Đạo-Hữu tườnghành.
Nay kính,
TÒA-THÁNH, ngày 19 tháng 5 Canh-Tuất
(DL: 22/6/1970)
XỬ-LÝ THƯỜNG-VỤ

THÁI

QU. THƯỢNG

NGỌC

V/P NỮ CHÁNH PH. SƯ

CHÁNH PHỐI-SƯ

CHÁNH PH. SƯ

CHÁNH PHỐI-SƯ

Phối-Sư (Ấn ký)

(Ấn ký)

(Ấn ký)

(Ấn ký)

HƯƠNG-NGỘ

THÁI-BỘ-THANH

THƯỢNG-TỬNG-THANH NGỌC-NHƯỢN-THANH

PHÊ-KIẾN
NỮ ĐẦU-SƯ
CHƯỞNG-QUẢN CTĐ NỮ-PHÁI
(Ấn ký)
HƯƠNG-HIẾU

ĐẦU-SƯ
CHƯỞNG-QUẢN CTĐ NAM-PHÁI
(Ấn ký)
THƯỢNG-SÁNH-THANH

Vâng lịnh ban hành.
Nội-Chánh, ngày 20 tháng 5 Canh-Thân
(DL: 23 / 6 / 1960)
THƯỢNG-THỐNG LẠI-VIỆN
Giáo-Sư
(Ân ký)
NGỌC-TỊNH-THANH
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THÁNH GIÁO

của

ĐỨC HỘ-PHÁP 4–8–1972

720804-TG-HP: Đức Hộ-Pháp chỉ dạy tại Cung Đạo Đền-Thánh các thỉnh
giáo của Hội-Thánh

37



P2. VT

38



P3. VT

39



P4. VT

40



P5. VT

41



ĐÀN CƠ tại CUNG ĐẠO ĐỀN-THÁNH đêm 25–06–Nhâm Tý
(dl. 4–8–1972) hồi 20 giờ 15[1]
Phò-Loan:
 Hiến-Pháp và Khai-Đạo
Hầu-Đàn:
 Thời-Quân Bảo-Đạo
 Thời-Quân Hiến-Đạo
 Ngài Đầu-Sư
 Chư Chức-Sắc : Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng,
Phước-Thiện và Chức-Việc, Đạo-Hữu Nam-Nữ
Chép bút:
 Thừa-sử Lê-Minh-Khuyên
 Giáo-Hữu Thượng-Tám-Thanh

HỘ- PHÁP
ÂÂ Chào mừng Hội-Thánh, chư Chức-Sắc và toàn
Đạo nam-nữ.
ÂÂ Chư Thánh có điều chi hỏi?
Bảo-Đạo bạch:
Cầu xin Đức Ngài từ-bi chỉ giáo các khoản như sau:
1. Lễ Hội-Yến Diêu-Trì tổ-chức mỗi năm ở Điện-Thờ
Phật-Mẫu nơi Địa-Linh-Động nên lưu giữ hay không?
ÂÂ Bãi-bỏ, vì không hợp-pháp.
2. Điện-Thờ Phật-Mẫu ở Địa-Linh-Động cất có lầu
[1]
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chuông và lầu trống giống như Đền-Thờ Chí-Tôn
nên mỗi kỳ đàn đều có đánh trống dọng chuông liên
hồi như ở Đền-Thánh, trong lúc ở Báo-Ân-Từ thì
chỉ dọng có ba tiếng chuông mà thôi. Xin Đức Ngài
dạy lẽ nào? Theo Thánh-Giáo đêm 20–12 Bính-Ngọ
tại Giáo-Tông-Đường Đức Ngài dạy tạm dùng ngôi
Điện-Thờ Phật-Mẫu ở Địa-Linh-Động, nay xin Đức
Ngài dạy tạm dùng đến chừng nào?
ÂÂ Bần-Đạo đã giải-thích rồi, đó chẳng qua là sự
hiểu lầm của các em, đáng lẽ phải điều-chỉnh từ
lâu, nhưng đã kéo dài đến hôm nay. Vậy trước sau
gì cũng phải điều-chỉnh cho hợp-tình, hợp-lý và
nhứt là hợp-pháp, không lẽ Đạo phải chia nhiều
kiểu cách khác nhau thì sao gọi là thống-nhứt.
Vậy từ đây phải chuẩn bị sửa-chữa lại hết.
3. Hiện nay ở Đệ-Bát Phận-Đạo đã cất xong một tiểu
Thánh-Thất thờ Đức Chí-Tôn, nhưng Hội-Thánh chưa
dám cho phép khánh-thành, xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
ÂÂ Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài dám cải lịnh BầnĐạo mà kiến tạo ngôi tiểu Thánh-Thất, ấy là một
điều phi-pháp.
4. Mỗi năm ngày lễ Noel nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu ở
Địa-Linh-Động có thiết-lễ cúng-đàn và đọc bài kinh
riêng biệt ngoài các bài kinh lễ của Đạo, trong lúc đó
ở Đền-Thánh có cúng Đại-Đàn kỷ-niệm Lễ GiángSinh Đức JESUS-CHRIST. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
ÂÂ Đó cũng do sự hiểu lầm mà ra, không lý do gì mà
đem thiết lễ vị Cứu-Thế nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu.
Vậy từ đây Bần-Đạo chấp-thuận cho dùng tiểu
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Thánh-Thất Đệ-Bát, vì đã lỡ, không lẽ phá bỏ rất
tổn-hại cho nhơn-sanh, nhân dịp Bần-Đạo cũng
sẽ lần lượt cho tạo-lập thêm nhiều tiểu ThánhThất trong các Phận-Đạo cách xa Tòa-Thánh và
các Phận-Đạo khác. Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài
nên lưu-ý việc ấy.
5. Liên-tưởng ý-nghĩ nầy xin Đức Ngài dạy nên giữ ngày
Lễ Sinh-Nhật của Đức Ngài vào ngày mùng 5 tháng 5
mỗi năm theo như lòng nhơn-sanh sở-vọng hay không?
ÂÂ Bãi-bỏ. Nhơn-sanh lầm-tưởng Bần-Đạo cần sự
việc ấy lắm sao? Vì sự hiểu-lầm đó mà có nhiều
bản văn thô-lỗ làm nhục thể Hội-Thánh; đáng
lẽ phải khép vào Thập-Hình Đức Lý-Giáo-Tông,
vì môn-đệ của Bần-Đạo không bao giờ hổn láo.
6. Về Quan, Hôn, Tang, Tế ở Địa-Linh-Động hiện nay
hành-lễ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu luôn cả về phần ThiênĐạo cũng như phần Thế-Đạo, trong lúc ở Tòa-Thánh
và các nơi, phần Thiên-Đạo thì hành-lễ ở Đền-Thánh
hoặc Thánh-Thất, còn phần Thế-Đạo thì hành-lễ ở
Điện-Thờ Phật-Mẫu; vì ở Phận-Đạo Đệ-Bát chưa
có Thánh-Thất. Điều nầy xin Đức Ngài định lẽ nào?
ÂÂ Từ đây đã có Thánh-Thất Đệ-Bát thì đủ rồi.
7. Phần đất dành làm nghĩa-địa ở Bàu-Ếch thì Bàn-Trị-Sự
Địa-Linh-Động muốn lưu giữ, còn phần Hội-Thánh
muốn lấy cấp phát cho nhơn-sanh cất nhà ở, vì chỗ
đất đó gần chợ Long-Hải hiện giờ sợ để nghĩa-địa ở
đó không hạp vệ-sinh. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
ÂÂ Đất ấy Bần-Đạo đã hứa cho làm nghĩa-trang
chung cho tất cả bổn-đạo trong châu-vi, phải
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chỉnh-trang cho có trật-tự.
8. Theo ranh giới vùng Địa-Linh-Động do Vi-Bằng số: 152
ngày 12–11 Canh-Dần (dl: 20–12–50) do vị cố NgọcChánh Phối-Sư Ngọc-Non-Thanh chủ-tọa có Đức
Hộ-Pháp phê-kiến để lập lương-điền công-nghệ, nay
đã trở-thành thổ-cư nhơn-sanh về cất nhà ở đầy hết,
nên có Vi-Bằng số: 07/VB ngày 13–3 Kỷ-Dậu (1969)
của Hội-Thánh Lưỡng-Đài thâu hẹp quyết-định giao
cho Hành-Chánh mà Bàn-Trị-Sự Địa-Linh-Động còn
tranh-chấp về chủ-quyền cấp pháp đất. Xin Đức Ngài
Từ-Bi định cho bên nào?
ÂÂ Việc ấy Hội-Thánh Lưỡng-Đài đủ thẩm-quyền
giải-quyết, nhưng phải tôn-trọng những phần
đất đã cấp rồi.
9. Chiếc Thuyền Bát-Nhã ở Địa-Linh-Động thì sơn màu
xanh, còn tất cả Thuyền Bát-Nhã khác ở Tòa-Thánh
cũng như ở địa-phương đều sơn màu vàng và Cổ-Pháp
để trên nóc thuyền, ở Tòa-Thánh và ở Địa-Phương đều
để xuôi theo nóc thuyền, chỉ ở Địa-Linh-Động thì để
nằm ngang. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
ÂÂ Phải tùng nhứt luật, nếu chẳng vậy thì loạn Đạo.
10. Cổ-Pháp ở Tòa-Thánh và các nơi để bình Bát-Vu ở
giữa, Phất-Chủ bên mặt, và Xuân-Thu bên trái, còn ở
Địa-Linh-Động thì để Phất-Chủ bên trái, Xuân-Thu
bên mặt. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
ÂÂ Cũng tùng nhứt luật.
11. Thuyền Bát-Nhã ở Tòa-Thánh và ở các địa-phương
không có để cốt Đức Di-Lạc phía trước thuyền, chỉ có
Địa-Linh-Động có để mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ giáo?
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ÂÂ Bãi-bỏ.
12. Ở Địa-Linh-Động thuyền Bát-Nhã đưa những vị
trường-trai được Đức Ngài cho phép treo hai đường
lụa đỏ trên gạt rồng để khuyến-khích. Điều nầy nên
phổ-biến ra cho toàn Đạo hay không?
ÂÂ Chấp-thuận cho phổ-biến trong toàn Đạo.
13. Đạo-Kỳ ở Tòa-Thánh và trong toàn Đạo đều để ba
màu Tam-Thanh nằm ngang, màu vàng sát trong
cán cờ, còn ở Địa-Linh-Động lại để ba màu nằm sọc
xuôi cả ba màu đều gắn liền vào cán. Xin Đức Ngài
chỉ dạy lẽ nào?
ÂÂ Phải nhứt luật.
14. Cúng Phật-Mẫu khi bãi Đàn có nên xoay ra phía
ngoài xá như ở Đền-Thánh hay không? Và khi xoay
ra phải xoay bên mặt hay bên trái? Theo thủ-tục thì
toàn Đạo đều xoay bên trái, chỉ ở Địa-Linh-Động hai
bên nam-nữ mỗi bên xoay một chiều khác nhau. Xin
Đức Ngài chỉ giáo?
ÂÂ Hội-Thánh ra lịnh hành-lễ y nhau hết.
15. Nơi Báo-Ân-Từ Tòa-Thánh thờ Phật-Mẫu phía ngoài
đối-diện với Bửu-Điện thì không có tượng thờ chi
hết, chỉ ở Địa-Linh-Động có tượng thờ vị Nam-Bình
Phật-Tổ. Xin Đức Ngài chỉ-giáo cho?
ÂÂ Nên đặt một nghi-tiết riêng biệt vì Đấng ấy có công
mở Đạo tại Việt-Nam.
Bảo-Đạo bạch thêm: Nơi các Điện-Thờ Phật-Mẫu
sau nầy cũng phải thờ hay không?
ÂÂ Dùng riêng một chỗ cho Người mà thôi.
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16. Những người bị án trục-xuất, Phạm-Môn có đặng
phép trực-tiếp thâu-nhận lại hay không?
ÂÂ Cấm nhặt.
17. Hội-Thánh Lưỡng-Đài có định thống-nhứt các ngày
Lễ Vía của Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể về HiệpThiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài và Phước-Thiện mỗi năm
một ngày riêng nhau. Xin Đức Ngài chỉ dạy?
ÂÂ Đồng-ý thi-hành.
18. Theo Thánh-Lịnh số: 25/TL Điều Thứ Ba định phẩm
Nhạc-Sư sau 5 năm công-nghiệp được cầu-phong vào
phẩm Phối-Sư, nhưng qua Điều Thứ Tư Nhạc-Sư cho
đối phẩm với Phối-Sư và Hiền-Nhơn, Thánh-Nhơn
bên Phước-Thiện, hai điều đó không phù-hợp nhau.
Xin Đức Ngài chỉ dạy?
ÂÂ Cho đối phẩm Giáo-Sư. Sau 5 năm sẽ được đối
phẩm Phối-Sư.
19. Nhiều Chức-Sắc Phước-Thiện phẩm Chí-Thiện, ĐạoNhơn xin trả chức trở về Phạm-Môn. Xin Đức Ngài
Từ-Bi cho ý-định?
ÂÂ Điều đó cần xét lại.
Bảo-Đạo bạch: Ngoài các khoản nầy, Bàn-Trị-Sự
Địa-Linh-Động còn những điều xin thỉnh chỉ-giáo thêm,
nếu Đức Ngài chấp-thuận, xin cho tiếp-tục đọc luôn?
ÂÂ Hiền-hữu nên giải-quyết theo ý-định của mình.
Hiến-Đạo bạch:
1. Ban Kỳ-Lão đang xây-dựng Viện Bảo-Cô, xin Đức
Ngài có điều chi chỉ bảo. Thỉnh tôn-ý Đức Ngài?
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ÂÂ Bần-Đạo đã định lập cấp Cô-Độc Viện nơi ấy
chư hiền-hữu tiếp-tục phát-triển cho thành một
cơ-sở Phước-Thiện vĩ-đại sau nầy.
2. Trưởng-Tộc và Phó Trưởng-Tộc Phạm-Môn đã quiliễu chưa có người thay thế. Ban Kỳ-Lão cầu xin Đức
Ngài chỉ định người đảm-nhiệm trách-vụ trên?
ÂÂ Hiền-hữu nên lập-vị cho có người hữu-dụng.
3. Số đất ngoài sân-bay, Đức Ngài định cho người hữu
công với Đạo mỗi người một mẫu, nay chính-quyền
định lấy lại cấp phát theo luật người cày có ruộng. Xin
Đức Ngài dạy phải làm thế nào?
ÂÂ Hội-Thánh tùy-cơ ứng-biến.
4. Thờ những vị tiền-vãng của Phạm-Môn, hiện-thời đã
thờ nơi từng dưới nhà Phạm-Nghiệp theo lịnh của
vị cố nữ-phái Chánh Phối-Sư Hương-Nhiều chưởngquản nữ-phái Phước-Thiện. Xin Đức Ngài chỉ giáo
phải để tại Phạm-Nghiệp hay là lập nhà thờ trong ba
cung: Trí-Huệ, Trí-Giác và Vạn-Pháp?
ÂÂ Hiền-hữu hiệp với ban Kỳ-Lão mà tính việc ấy.
Bần-Đạo ban-ân cho quí vị.
Thăng
Sao y Thánh-Giáo
Tòa-Thánh, ngày 26, năm Nhâm-Tý
(dl: 5–8–1972)
HiếnPháp
Quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
(Ấn-Ký)
Trương-Hữu-Đức
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THÁNH LỊNH 59

của

Ngài HIẾN PHÁP

720819-TL59-HTĐ: Ngài Hiến Pháp ban Thánh-Lịnh thi hành Thánh-Giáo
của Đức Hộ-Pháp
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THÁNH LỊNH số: 59/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972)[1]

Văn-Phòng
CHƯỞNG-QUẢN
HIỆP-THIÊN-ĐÀI
—oOo—
Số: 59/T.L.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( Tứ Thập Thất Thập )
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI

 Chiếu Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
 Chiếu Hiến-Pháp và Nội-Luật Hiệp-Thiên-Đài ngày
Rằm tháng 2 năm Nhâm-Thân ( 21–3–1932 ).
 Chiếu Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày mùng 8
tháng Giêng năm Giáp-Thìn ( 20–2–1964 ) và HiếnPháp Hiệp-Thiên-Đài bổ-túc ngày 27 tháng 2 năm
Ất-Tỵ ( 29–3–1965 ).
 Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
mùng 6 tháng 5 năm Tân-Hợi ( 29–5–1971 ) Đức HộPháp chấp-nhận việc công-cử vị Thời-Quân HIẾNPHÁP cầm-quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.
 Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
25 tháng 6 Năm Nhâm-Tý ( 4–8–1972 ) Đức HỘPHÁP chỉ dạy các khoản của Hội-Thánh thỉnh
giáo; nên :

THÁNH- LỊNH
ĐIỀU THỨ NHỨT. – Kể từ ngày ban hành ThánhLịnh nầy các Cơ-Quan Chánh-trị-đạo và Ban-Trị-Sự
[1]
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Địa-Linh-Động tùy nhiệm vụ nghiêm chỉnh tuân và thi
hành các khoản của Đức HỘ PHÁP chỉ dạy sau dây:
1. – Bãi bỏ lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung, tổ chức hằng
niên tại Điện-Thờ PHẬT-MẪU Địa-Linh-Động. Lễ này
chỉ đặc biệt do Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài tổ chức tại
Báo-Ân-Từ Tòa-Thánh Tây-Ninh mỗi năm vào ngày rằm
tháng 8 âm lịch mà thôi.
2. – Lễ kỷ-niệm ngày giáng-sinh của Đức JÊSUS
CHRIST sẽ không được cử hành nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu
Địa-Linh-Động, bất cứ dưới hình thức nào, vì lễ nầy chỉ
được cử hành tại Đền-Thánh và các Thánh-Thất mà thôi.
3. – Ban-Trị-Sự Địa-Linh-Động phải chuẩn bị để
bắt đầu sửa chửa Điện-thờ Phật-Mẫu nơi Địa-Linh-Động
lại y theo một kiểu mẫu của Hội-Thánh chỉ định và điều
chỉnh mọi nghi thức hành lễ đúng theo khuôn luật của
Hội-Thánh qui định, tức là về phần Thiên-đạo thì hành
lễ nơi Đền-Thánh và Thánh-thất, về phần Thế-đạo thì
hành lễ nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu (Nhứt luật).
4. – Chấp nhận cho hợp thức hóa tiểu Thánh-Thất
Phận-đạo Đệ-bát, để có nơi hành lễ về phần Thiên-đạo, và
lần lượt sẽ cho tạo lập thêm nhiều tiểu Thánh-Thất trong
các Phận-đạo cách xa Tòa-Thánh và các Phận-đạo khác.
5. – Khu đất Bào-ếch thuộc Phận-đạo Đệ-bát, được
dùng làm nghĩa-trang chung cho tất cả bổn đạo, trong
châu vi phải chỉnh trang cho có trật tự.
6. – Không áp dụng theo vi-bằng số 152 ngày 12
tháng 11 Canh Dần (20–12–1950) phân ranh đất vùng
Địa-Linh-Động và chỉ thi hành theo quyết định của
Hội-Thánh lưỡng đài: Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Phước
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Thiện nam, nữ do vi-bằng số 07/VB. ngày 13 tháng 2 Kỷ
Dậu (29–1–1969) nhưng phải tôn trọng những phần đất
đã cấp rồi.
7. – Ban-Trị-Sự Địa-Linh-Động tu chỉnh các khoản
dưới đây cho y theo một khuôn luật của Hội-Thánh (nhứt
luật).
a. Thuyền Bát-Nhã sơn lại màu vàng và gắn Cổ-pháp
xuôi theo nóc thuyền, không có tượng cốt chi hết.
b. Cổ-pháp đạo cũng phải dùng một kiểu mẫu của
Hội-Thánh tức là : Phất-chủ bên mặt, Xuân-thu
bên trái, Bình Bát-du chính giữa.
c. Đạo kỳ tam thanh phải dùng y một kiểu mẫu
của Hội-Thánh theo chiều ngang : màu vàng sát
trong cán cờ, kết tiếp màu xanh và màu đỏ.
8. – Ban-Trị-Sự Địa-Linh-Động, chọn một chỗ đặt
nghi tiết thờ vị Nam-Bình Phật-Tổ trong Điện-thờ PhậtMẫu Địa-Linh-Động, vì Đấng ấy có công mở đạo tại Việtnam. Ngoài ra các Điện--thờ Phật-Mẫu khác thì không thờ.
9. – Phổ biến trong toàn Đạo được phép treo hai
đường lục đỏ vào gạc rồng thuyền Bát-nhã, để đưa những
tín hữu có trường trai, khi họ qui vị.
10. – Cúng Đàn tại Báo-Ân-Từ Tòa-Thánh, cũng
như tất cả các Điện-thờ Phật-Mẫu, khi mãn đàn không
có xây ra xá phía ngoài (nhứt luật).
11. – Cấm nhặt Ban Kỳ-lão Phạm-môn không được
thâu nhận những vị đạo hữu bị án trục xuất.
ĐIỀU THỨ NHÌ. – Tất cả các văn kiện trái với
các điều khoản qui định trong Thánh-lịnh nầy đều không
còn hiệu lực.
54



ĐIỀU THỨ BA. – Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài,
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nam, nữ, Hội-Thánh PhướcThiện nam, nữ và Ban-Trị-Sự Địa-Linh-Động tùy nhiệm
vụ lãnh ban hành và thi hành Thánh-lịnh nầy.
TÒA-THÁNH, ngày 11 tháng 7 Nhâm Tý (dl: 19–8–72)
HIẾN PHÁP

quyền chưởng-quản hiệp thiên đài
(ấn ký)
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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THÁNH LỊNH 60

của

Ngài HIẾN PHÁP

720819-TL60-HTD: Ấn định về các ngày lễ kỷ niệm Qui-Thiên, Đăng-Tiên,
và Qui-Vị
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Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972)
Văn-Phòng

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Chưởng-Quản

( Tứ Thập Thất Thập )

Hiệp-Thiên-Đài

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

Số: 60 / T.L.

***

CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI

 Chiếu Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
 Chiếu Hiến-Pháp và Nội-Luật Hiệp-Thiên-Đài ngày
Rằm tháng 2 năm Nhâm-Thân ( 21–3–1932 ).
 Chiếu Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày mùng 8
tháng giêng năm Giáp-Thìn ( 20–2–1964 ) và HiếnPháp Hiệp-Thiên-Đài bổ-túc ngày 27 tháng 2 năm
Ất-Tỵ ( 29–3–1965 ).
 Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
mùng 6 tháng 5 năm Tân-Hợi ( 29–5–1971 ) Đức HộPháp chấp-nhận việc công-cử vị Thời-Quân HiếnPháp cầm-quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.
 Chiếu vi-bằng số 6 / VB. Phiên nhóm kết thúc ngày
6 tháng 2 Nhâm-Tý ( 20–3–1972 ) Hội-Thánh lưỡngđài Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Phước-Thiện Nam,
Nữ quyết-nghị thống nhứt các ngày lễ kỷ-niệm của
chư-vị Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể và sẽ thihành kể từ năm Quí-Sửu ( 1973 ).
 Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
25 tháng 6 Năm Nhâm-Tý ( 4–8–1972 ) Đức HộPháp cho thi-hành quyết-nghị nêu trên và Đức Ngài
đã dạy bãi bỏ lễ sinh-nhựt hằng-niên của Đức Ngài
vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm-Lịch. Nên :
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THÁNH- LỊNH
Điều Thứ Nhứt: Chấp-thuận hành-lễ thống-nhứt
các ngày lễ kỷ-niệm của chư Chức-Sắc trong hàng Thánh
nam, nữ và sẽ thi-hành kể từ năm Quí-Sửu ( 1973 ) như sau:
1. Các ngày lễ kỷ-niệm Qui-Thiên Đức Quyền GiáoTông, Đức Hộ-Pháp, Đức Thượng-Phẩm và Đức
Thượng-Sanh vẫn hành-lễ vào ngày Qui-Thiên của
mỗi vị, cho đến khi có lịnh mới.
2. Lễ kỷ-niệm ngày đăng Tiên của chư-vị trong ThậpNhị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài sẽ hành-lễ thống
nhứt hằng-niên vào ngày rằm tháng 10 Âm-Lịch.
3. Lễ kỷ-niệm ngày đăng Tiên của phẩm Đầu-Sư
nam, nữ sẽ hành lễ thống nhứt hằng-niên vào
ngày rằm tháng giêng Âm-Lịch.
4. Lễ kỷ-niệm ngày qui Thiên của các phẩm đối-hàm
hàng Thánh nam, nữ sẽ hành-lễ thống-nhứt hằngniên vào ngày rằm tháng 7 AL.
5. Lễ kỷ-niệm ngày Qui-Vị của các phẩm đối-hàm
hàng Thánh nam, nữ thuộc Phước-Thiện, sẽ hànhlễ thống-nhứt hằng-niên vào ngày mùng 8 tháng
4 Âm-Lịch.
Điều Thứ Nhì: Kể từ năm Quí-Sửu (1973) bãi bỏ lễ
sinh-nhựt của Đức Hộ-Pháp vào ngày mùng 5 tháng 5 AL.
Điều Thứ Ba: Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, HộiThánh Cửu-Trùng-Đài nam, nữ và Hội-Thánh PhướcThiện nam, nữ tùy nhiệm-vụ lãnh ban-hành và thi-hành
Thánh-Lịnh nầy.
Tòa-Thánh, ngày 11 tháng 7 năm Nhâm-Tý ( 19/ 8/ 72 ).
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Hiến-Pháp
Quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
( Ấn-ký )

Trương-Hữu-Đức

60

 THÔNG

TRI 3 của Ngài NGỌC-CHÁNH-PHỐI-SƯ

730420-TT3-NCPS-CTD: Giải thích về việc chế giảm lễ Sinh Nhựt của ĐỨC
HỘ-PHÁP
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THÔNG TRI Số 3–NCPS/TT
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ Thập Bát Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

THÔNG TRI
Hội-Thánh Cửu Trùng Đài Nam Nữ
Kính gởi: Thượng Thống Cửu Viện, các cơ quan trực
thuộc tại Trung ương, Khâm Thành, Khâm Trấn, Khâm
Châu, Đầu Phận, Đầu Tộc, Chức Việc và toàn đạo lưỡng
phái – NAM VÀ TRUNG TÔNG ĐẠO.
Kính chư Hiền hữu, Hiền muội,
Chiếu Thánh thơ số 113/QCQ-HTĐ ngày 11–3– Quý
Sửu (13–4–1973) của Ngài Hiến Pháp Q. Chưởng Quản
HTĐ và lời phê số: 30/ĐS-SL của Ngài Đầu Sư Chưởng
Quản Cửu Trùng Đài Nam phái dạy:
Hội-Thánh nhắc lại một lần nữa về ngày sinh nhựt
5–5–âm lịch của Đức Hộ Pháp. Do Thộng Tri số: 14–
NCPS/TT, ngày 29–3–Nhâm Tý (12–5–1972) Hội-Thánh
Cửu Trùng Đài ban hành bởi vi bằng số: 9/VB của HộiThánh lưỡng đài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện
quyết nghị: chế giảm lễ Sinh nhựt vì đã có hành lễ ngày
qui Thiên.
Tuy nhiên, từ ngày ban hành Thông Tri nói trên, có
phần chức sắc, chức việc và chư tín hữu còn thắc mắc;
Trong kỳ đại hội thượng bán niên Quý Sửu vừa qua có
những cơ quan Đạo trung ương và chư chức sắc hành
quyền địa phương đưa nghị trình nêu nguyện vọng của
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nhơn sanh yêu cầu Hội-Thánh cứu xét tái hành lễ ngày
sinh nhựt Đức Hộ Pháp như trước. Với thỉnh nguyện
trên, Hội-Thánh Cửu Trùng Đài không thể đơn phương
giải quyết nên sau khi dâng trình lên Ngài Hiến Pháp Q.
Chưởng Quản HTĐ được Ngài dạy trong Thánh thơ
chiếu thượng nguyên văn như dưới đây:
“….……. Là người Đạo luôn phải tôn trọng danh thể của
Đạo, tức là danh thể của Hội-Thánh và của Đức Hộ Pháp
không nên nài xin cúng lễ Sinh Nhựt mà làm trái Thánh
ý của Đức Ngài. Vì đã có quyết nghị của Hội-Thánh lưỡng
đài và đặc biệt là Thánh giáo của Đức Hộ Pháp phán dạy
dứt khoát bãi bỏ Lễ Sinh Nhựt ấy rồi.
Nếu biết trọng địa vị Thiêng liêng của Đức Hộ Pháp là
Chúa Cứu Thế thật sự thì đó là do Đức Chí Tôn và quyền
Thiêng Liêng định đoạt, chừng đó chúng ta không sức mà
suy tôn Đức Ngài, chớ đâu phải do bổn Đạo chúng ta nài
xin mà được.
Lễ Sinh Nhựt của Đức Hộ Pháp là do quyền năng
Thiêng Liêng của Đức Ngài định đoạt, Hội-Thánh không
thể nào dám cải Thánh ý của Đức Ngài”.
Vậy Hội-Thánh xin nhắc nhở chư chức sắc hữu trách
trung ương cũng như địa phương, nên giải thích rõ ràng
và phổ biến thật sâu rộng trong giới chức sắc và tín hữu
hiểu biết Thánh ý của Đức Hộ Pháp và lời giãng giải của
Ngài Hiến Pháp, Quyền Chưởng Quản HTĐ nêu trên.
Qu. Thượng Thống Lại Viện ban hành Thông Tri
nầy cho toàn thể chức sắc, chức việc và bổn đạo triệt để
tuân hành.
Nay kính,
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Nội Chánh, ngày 18–3–năm Quý Sửu
(Dl, 20–4–1973)
Ký tên và con dấu:
Ngọc Chánh Phối Sư: Ngọc Nhượn Thanh,
Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Nhã Thanh,
Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Hiểu Thanh,
Qu. Nữ Chánh Phối Sư: Hương Tiếu,
Phê Kiến,
Đầu Sư Chưởng Quản CTĐ Nam Phái:
Thượng Sáng Thanh.
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THÁNH LỊNH 23

của

Ngài HIẾN PHÁP

750519-TL23-CQ-HTD: Chấp thuận cho toàn Đạo thiết Tiểu-lễ: MỪNG
GIÁNG SINH ĐỨC HỘ PHÁP
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THÁNH LỊNH số 23 Ngày 9–4–ẤT MÃO (Dl. 19–5–1975)
Văn phòng
Chưởng Quản
Hiệp-Thiên-Đài
Số: 23/TL

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

 Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
 Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp-Thiên-Đài ngày
Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (21–3–1932).
 Chiếu Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày 8–1–giáp
Thìn (20–2–1964) và Hiếp Pháp HTĐ bổ túc ngày
27–2–Ất Tỵ (29–3–1965)
 Chiếu Thánh giáo tại cung Đạo Đền-Thánh đêm 16
và 17 tháng 4 Quý Sửu (18 và 19 -5–1973) Đức Lý Đại
Tiên Nhứt Trấn Oai Nghiêm đồng ý với Đức Hộ
Pháp ban đặc quyền cho Hiến Pháp Trương Hữu
Đức chưởng quản HTĐ.
 Chiếu Thánh Lịnh số 60/TL ngày 11 tháng 7 Nhâm
Tý (19–8–1972) bãi bỏ lễ Sinh Nhựt mùng 5 tháng
5 âm lịch hàng năm.
 Chiếu vi bằng số 8/VB ngày mùng 4–4–Ất Mão
(14–5–1975), Hội-Thánh lưỡng đài đồng chấp thuận
cho toàn đạo thiết lễ mừng Giáng sinh Đức Hộ
Pháp, nên,
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THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Chấp thuận cho toàn Đạo thiết lễ:
MỪNG GIÁNG SINH ĐỨC HỘ PHÁP tại Hộ Pháp
Đường mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng niên.
Điều thứ nhì: Lễ viện Hành chánh thiết lễ cúng
Tiểu đàn dâng sớ cầu nguyện tại Đền-Thánh mùng 4 rạng
mùng 5 tháng 5 Âm lịch như thường lệ.
Điều thứ ba: Thâu hồi điều thứ hai trong Thánh
Lịnh số 60/TL ngày 11–7–Nhâm Tý (19–8–1972) dẫn
thượng kể từ ngày ký Thánh lịnh nầy.
Điều thứ tư: Hội-Thánh HTĐ, CTĐ và Hội-Thánh
PT nam nữ tùy nhiệm vụ thi hành và ban hành Thánh
Lịnh nầy.
Tòa-Thánh ngày mùng 9 tháng 4 năm Ất Mão.
(Dl. 19–5–1975)
Hiến Pháp
Trương Hữu Đức
(ấn ký)
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THÁNH LỊNH 24

của

Ngài HIẾN PHÁP

750601-TL24-CQ-HTD: Hội-Thánh thiết lễ cúng Đại Đàn “MỪNG NGÀY
GIÁNG SINH Đức PHẠM HỘ PHÁP”
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THÁNH LỊNH số 24/TL Ngày 22–4–Ất Mão (1–6–1975)
Văn phòng
Chưởng Quản
Hiệp-Thiên-Đài
Số: 24/TL/CQ.HTĐ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

 Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
 Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp-Thiên-Đài ngày
Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (21–3–1932).
 Chiếu Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày 8–1–Giáp
Thìn (20–2–1964) và Hiếp Pháp HTĐ bổ túc ngày
27–2–Ất Tỵ (29–3–1965)
 Chiếu Thánh giáo tại cung Đạo Đền-Thánh đêm 16
và 17 tháng 4 Quý Sửu (18 và 19 -5–1973) Đức Lý Đại
Tiên Nhứt Trấn Oai Nghiêm đồng ý với Đức Hộ
Pháp ban đặc quyền cho Hiến Pháp Trương Hữu
Đức chưởng quản HTĐ.
 Chiếu Thánh Lịnh số 23/ TL ngày mùng 9 tháng
4 Aát Mão (19–5–1975) chấp thuận cho toàn Đạo
thiết lễ : Mừng Giáng Sinh Đức Phạm Hộ Pháp;
 Chiếu vi bằng số 9/ VB ngày 18–4–Ất Mão (28–5–
1975) Hội-Thánh lưỡng đài quyết nghị : kể từ nay
Hội-Thánh thiết lễ cúng Đại Đàn mừng Giáng Sinh
Đức Hộ Pháp tại Tòa-Thánh Tây Ninh thay vì cúng
Tiểu đàn; nên :
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THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Kể từ nay Hội-Thánh thiết lễ cúng
Đại Đàn “MỪNG NGÀY GIÁNG SINH Đức PHẠM
HỘ PHÁP” đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 5 âm lịch
hằng niên tại Tòa-Thánh Tây Ninh.
Điều thứ nhì: Thánh Lịnh số 23/TL ngày 9–4–Ất
Mão (19–5–1975) dẫn thượng và các văn kiện khác trái với
Thánh Lịnh nầy không còn hiệu lực.
Điều thứ ba: Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, Cửu
Trùng Đài và Hội-Thánh Phước Thiện Nam Nữ tùy nhiệm
vụ thi hành và ban hành Thánh lịnh nầy.
Tòa-Thánh, ngày 22–4–Ất Mão (1–6–1975)
Hiến Pháp
Trương Hữu Đức
(ấn ký)
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VĂN THƯ & NGUỒN SƯU TẦM
Quyển tài liệu Đạo Sự Văn Thư này, hình thành
được, là nhờ vào đạo tâm, lòng nhiệt thành góp công,
góp sức, trong việc sưu tầm, cung cấp, phổ biến, cùng
kết tập, của chư quí Đạo-Hữu sau đây:

Văn Thư

Nguồn

TH số: 21/CTĐ

Internet[1]

TL số: 89

Internet

HL số: 32/HL

Internet

TL số: 257/HP-HN

Nhất Nguyên

TH số: 1/TH

Internet

TH số: 1-NCPS/TH

Internet

TG DHP 4/2/1972

Internet

TL số: 59/TL

Internet

TL số: 60/TL

HT. Mai Văn Tìm

TT số: 3-NCPS/TT

HT. Mai Văn Tìm

TL số: 23/TL

HT. Mai Văn Tìm

TL số: 24/TL/CQ.HTĐ

HT. Mai Văn Tìm

[1]

“Internet”, ở cột Nguồn, để chỉ Văn Thư chúng tôi đã sưu tầm
trước đây đã lâu từ những Websites của nhiều tổ chức, đoàn
thể, cơ quan của Đạo, nay chúng tôi kết tập lại nhưng không
nhớ rõ thuộc Website nào và do ai phổ biến, xin chân thành
cáo lỗi cùng chư Đạo-Hữu đã nhiệt tình sưu tầm và phổ biến
các văn bản này.
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PHỤ TRANG
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-phòng

–:+:–

SỒ: 54/HP–HN

THÁNH LỊNH 54 của ĐỨC HỘ-PHÁP
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tam-Thập Nhứt Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG

– Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
– Nghĩ vì theo Chơn Pháp, dùng cho danh từ Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài là khi có đủ mặt: HỘ PHÁP,
THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH, THẬP NHỊ
THỜI QUÂN và cả CHỨC VIỆC từ LUẬT SỰ đến
TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN hiệp đồng Hội Nghị mới gọi
là HỘI THÁNH.
– Nghĩ vì từ khai Đạo đến giờ, Chức sắc Thiên phong
do cơ bút CHÍ TÔN ân tứ phẩm vị chưa hề có mặt trong
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
– Nghĩ vì Chức sắc đã hy sinh phế đời hành Đạo
từ thử đến giờ, chỉ ở trong địa vị phân quyền của Pháp
Chánh và Hiến Pháp, thi hành phận sự với phẩm vị và
chức vụ của mình mà thôi.
Trong cả Chức sắc Đại Thiên phong ấy từ trước, chỉ
có Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Tiếp Đạo, Bảo Đạo, Tiếp
Pháp, Bảo Thế và Hiến Pháp sau nầy đã trọn phế đời hành
Đạo, còn bao nhiêu, chưa hề đảm đương quyền hành phận
sự. Còn Khai Đạo đã nghỉ phép hơn 6 tháng nay mà chưa
phúc sự cho Bần Đạo hay biết tái lãnh phận sự lại chăng?
– Nghĩ vì trong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chỉ
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còn có Hiến Pháp, Tiếp Pháp và Tiếp Đạo ở lại tại Tòa
Thánh mà thôi.
Nên:

THÁ NH LỊNH

?? ĐIỀU THỨ NHỨT: Không còn quyền hành Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài tại Tòa Thánh nữa, chỉ còn Chức Sắc Thiên
Phong tùy phẩm vị và quyền hành mình hành Đạo mà thôi.
?? ĐIỀU THỨ NHÌ: Thoảng có điều chi khẩn cấp buộc phải
dùng quyền hành Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thì cầu lịnh
Hộ Pháp triệu tập đủ mặt các chức Sắc Thiên Phong từ
trước, phải có mặt hội nghị thì quyền hành Hội Thánh
Hiệp Thiên Đài mới có giá trị. Trái ngược lại, không còn
một ai lợi dụng danh từ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.
?? ĐIỀU THỨ BA: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh
Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện và các Tịnh Thất
Phạm Môn triệt để thi hành Thánh Lịnh nầy.
Sau khi đã ban hành xong, các Cơ quan phải phúc
sự cho Bần Đạo rõ chi tiết thật hành./.
Phnom-Pênh, ngày 14 tháng 4 năm Bính Thân
(20–5–1956)
HỘ PHÁP
(Ký tên và đóng ấn)
Vâng lịnh thi hành.
Tòa Thánh, ngày 16 tháng 4 năm Bính Thân.
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
(Ký tên và đóng dấu)
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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CỬU TRÙNG ĐÀI
THÁI CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THÁI BỘ THANH

THƯỢNG CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THƯỢNG SÁNG THANH

NGỌC CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THƯỢNG TƯỚC THANH

PHƯỚC THIỆN
CHƠN NHƠN
(Ký tên đóng dấu)
TRỊNH PHONG CƯƠNG
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SƯU TẬP ĐẠO SỰ VĂN THƯ
[ Thánh-Giáo, Thánh-Lịnh, Thánh-Huấn… ]
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